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 ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات بهنژادی تحت شرایط ریسک : 

مرکزی خشک، دشت ساحلی خزری و شمال غربی مطالعه موردی پهنه 

 ایران
  

 2طیبه هالکو بلخان،  *1نورمحمد آبیار
 چكیده

 ااین کشورهدر ات کشاورزی قیقهای تحنظامیافته و گذاری در تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه کاهشسرمایه های اخیردههدر 
لزم ارائه شواهد حقیقات مستن نوع تدر چنین شرایطی تامین مالی ای اند.از جمله ایران با چالش تامین مالی نیازهای پژوهشی مواجه شده

ع، تحقیقات نافکننده مو متقاعد ریزان  اقتصادی خواهد بود. بدون مستندسازی شفافگذاران و برنامهها به سیاستمستند از منافع آن
یط ریسک در سه دی تحت شرابهنژا کشاورزی حمایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد. لذا این تحقیق برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات

تواند آگاهی، می ایجاد ضمنغربی ایران انجام شده است که نتایج آن کشاورزی مرکزی خشک، دشت ساحلی خزری و شمال-پهنه اقلیمی
ای انجام این برنماید.  د و مجابریزی اقتصادی کشور را برای حمایت شایسته از تحقیقات کشاورزی متقاعگذاری و برنامهه سیاستمجموع

حقیقات تولید اج منافع ترای استنتبهای مفید و موثر خروجی تواندتحقیق از الگوی مازاد اقتصادی پیش از اجرا استفاده شده است که می
درصد  70ا ت 17قتصادی ازده ابز اها ریسک منافع آنعدم حتمیت و ها، اغلب تحقیقات بهنژادی مورد بررسی، علیرغم فتهکند. بر اساس یا

راهبردی  ضه محصوالتولید و عرتتواند در افزایش ها میآوری )بذر و نهال اصالح شده( منتج از آنبرخوردار هستند. لذا کاربست فن
 دارد. ک آن تاکیدیت ریسد. این شواهد بر ضرورت حمایت و تامین مالی تحقیقات کشاورزی و مدیرکشاورزی نقش اساسی ایفا نماین
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 مقدمه 
عه تامین امنیت ها کاهش هزینهتولیدات و  تواند عا افزایش کمی و کیفیگذاری در تحقیقات کشاورزی میسرمایه

غذایی  کاهش فقر  حفظ مناع  آب  خاک و پوشش گیاهی مساعدت نماید. عدو، تحقیقات رشد اقتصادی پایدار 

نقش تحقیقات کشاورزی در فرایند رشد و توسعه عا وجود عا این حال و  (.Masters, 1997)وجود نخواهد داشت 

تحقیقات کشاورزی عخش عمومی)دولتی( عه ویژه در های نظامهای اخیر ه در دههشواهد حاکی است کاقتصادی  

 ,Norton et al, 2000)اندهای پژوهشی عخش کشاورزی مواجه شدهکشورهای رو عه توسعه عا چالش تامین مالی پروژه

Beintema, 2012,Pardy et al, 2013 ) . ،ی الزمه ابمینا، تحقیقات کشاورز مناف در چنین شرایطی مستند نمود

از یک سطح مناسب حمایت عمومی است. عدو، مستندسازی شفاف و متقاعدکننده آثار اقتصادی و اجتماعی  

عا کاهش مناع  و عودجه تحقیقات کشاورزی  ارزیاعی تحقیقات حمایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد. از این رو 

عا ارزیاعی آثار تحقیقات کشاورزی  مدیرا، و وردار شده است. ای عرخآثار تحقیقات کشاورزی آ، از اهمیت فزاینده

-ارزیاعی تدوین و هدف هایشا، را توجیه و عرای نیل عه عیشترین مناف  هدفمند سازند.توانند فعالیتمحققا، می

را گیری و تخصیص مناع  نظام تصمیمگرایش عه کارعست علم در  عخشد های تحقیقاتی را عه ود میگذاری عرنامه

 (.Mardia, 2001)تواند حمایت سیاسی را متقاعد و تضمین نماید ضمن اینکه عا ایجاد آگاهی می دهد.افزایش می

از اعت ارات ای نهاد ملی تحقیقات کشاورزی ایرا، است که عخش عمدهسازما، تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی 

شورهای در حال توسعه  این سازما، نیز ک انند دیگرمه .(Mehrabi,2009)شودتحقیقات کشاورزی در آ، هزینه می

 ,Nameless,2011)است های جدی مواجهعا چالشعه علت گستردگی وظایف پژوهشی و محدودیت اعت ارات 

Sharifzade & abdullahzade,2011 .) های عر اساس شواهد آماری نرخ رشد ساالنه اعت ارات این سازما، عه قیمت

نه تنها  1382-91ساله  10درصد عوده  اما در دوره  7/18عه بور میانگین  1371-81اله س 10واقعی در دوره 

(. Nameless,different years)درصدی را تجرعه کرده است04/0افزایشی نداشته  علکه میانگین کاهش ساالنه

تعداد عد. عرای مثال های تحقیقاتی این سازما، کاهش یاهای اخیر پروژهمجموعه این عوامل موجب شده که در سال

ترین موسسه تحقیقاتی زیر های تحقیقاتی در دست اجرای موسسه تحقیقات اصالح عذر و نهال عه عنوا، مهمپروژه

 25رسیده که عیانگر کاهش حدود  1392فقره در سال  1927عه  1384فقره در سال  2563از مجموعه این سازما، 

 درصدی است. 

های پروژه اجرایدر مواجه عا محدودیت مناع  مالی  راهکارهای مختلفی مانند های اخیر این سازما، در سال

های که پروژهدهند ها نشا، میعررسیسازی دستاوردهای پژوهشی را در پیش گرفته است. تجاری تحقیقاتی خاص و

عه امر  دولتی یهای اجرائتحقیقاتی خاص عه علت الزام قانو، عودجه م نی عر تخصیص عخشی از اعت ارات دستگاه

مال صفر عهای تحقیقاتی عردارا، عخش خصوصی در سفارش انجام این نوع پروژهشوند و سهم عهرهتحقیقات انجام می

سازی تجاری وعا توجه عه ساختار عخش کشاورزی و کوچک عود، مزارع  رویکرد تقاضا محور است. افزو، عر این 

ی هاعالیتفی آثار در چنین شرایطی عا ارزیاعهمراه نخواهد داشت.  دستاوردها در کوتاه مدت نتایج چندانی را عه

ا، گذاراستا، و سیریزتوانند شواهدی مستند از مناف  آ، عه عرنامهپژوهشی این سازما،  مدیرا، و محققا، آ، می

 اقتصادی کشور عرای تامین مالی مناسب و شایسته تحقیقات کشاورزی ارائه نمایند.
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مذکور  این مقاله در پی ارزیاعی پیش از اجرای آثار اقتصادی تحقیقات عهنژادی زیر عخش زراعت در  عا توجه عه موارد

اقلیمی مرکزی خشک  دشت ساحلی خزری و شمال غرعی  -کشاورزیدر سه پهنهها عدم حتمیت مناف  آ،شرایط 

کشاورزی از اهمیت خاصی های پژوهشی سازما، تحقیقات  آموزش و ترویج تحقیقات عهنژادی در فعالیت است.

 Kamali et)اند عرخودار عوده و همواره عیش از پنجاه درصد تحقیقات زیرعخش زراعت را عه خود اختصاص داده

al,2012 .)گذارا، ریزا، و سیاستتواند شواهد مستند در عاره مناف  تحقیقات کشاورزی عه عرنامهنتایج این تحقیق می

 ریزا،ت عه ضرورت حمایت و تامین مناع  مالی آ، مجاب نماید. ضمن اینکه عه عرنامهها را نس اقتصادی ارائه و آ،

کند تا ریسک ای را فراهم میهای آتی تحقیقات کمک خواهد کرد و زمینهگذاری و تدوین عرنامهدر هدفسازما، 

 ریزی شود.تحقیقات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و عرای کاهش آ، عرنامه

 

 روش تحقیق
های روغنی  ذرت  ندم آعی و دیم  جو آعی و دیم  دانهدر این مقاله مناف  عالقوه تحقیقات عهنژادی محصوالت گ

کشاورزی مرکزی خشک  دشت ساحلی خزری و -در سه پهنه اقلیمیزمینی  ح وعات  عرنج  چغندرقند و پن ه سیب

ها  از هر پهنه عا توجه عه تنوع و گستردگی پهنه پیش از اجرا ارزیاعی شدند. 1شمال غرعی عا تحلیل مازاد اقتصادی

های اصفها،  گلستا، و آذرعایجا، شرقی شدند که عه ترتیب شامل استا،انتخاب  2یک استا، عه عنوا، نماینده

کنند و در نقشه جام  علمی ها ایفا میاقتصاد کشاورزی این پهنهمحصوالت مورد عررسی نقش مهمی در  عاشند.می

 (. Nameless,2011)اند ی عه عنوا، محصوالت راه ردی تعیین شدهعخش کشاورز

-میانجام  4پس از اجراو  3پیش از اجراارزیاعی آثار تحقیقات کشاورزی عا رهیافت مازاد اقتصادی عه دو روش ارزیاعی 

اما  گیرد.میانجام شده صورت  های تخصیصی تحقیقاتتحلیل پس از اجرا عرای ابالع از مناف  و توجیه عودجهشود. 

گیری مناف  عالقوه تحقیقات است که از آ، عه منظور ارائه شواهد مستند  تخصیص کارکرد روش پیش از اجرا  اندازه

شود. عناعراین تحلیل های تحقیقاتی استفاده میمناع  محدود  تدوین عرنامه آتی تحقیقات و نیز اولویتگذاری گزینه

نموداری  عر اساس الگوی  (.Mardia,2001) ریزی تحقیقات کشاورزی استمهناپذیر عرناپیش از اجرا عخش جدایی

جایی منحنی تحقیقات عه جاعهفناوری منتج ازرهیافت روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا در شکل یک  کارعست 

یر شود. میزا، این تغیکنندگا، و تولیدکنندگا، میعرضه عه سمت راست منجر شده و موجب تغییر مازاد مصرف

 عیانگر مناف  اجتماعی تحقیق است.

                                           
1 .Economic surplus analysis 

Representative. 2 

2. Ex-Ante Evaluation  

3. Ex-Post Evaluation. 
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ه تغییر انداز ز اقتصاد عا یک فعالیت تحقیقاتی در شرایطمنتج از در پی پذیرش فناواری جدید عر اساس شکل یک  

 شود:محاس ه می از راعطه زیراست که  R+T عر مساحت نواحیعرا( ∆TSمازاد اقتصادی کل)

(1)  twtt KQPKTS 5.010  
 

 

جایی نس ی اعهپارامتر ج tKیا مناف  اجتماعی عرنامه تحقیقاتی و  تغییر در مازاد اقتصادی کل tTSΔ که در آ،

گیری ولید اندازهتاست که عه صورت تغییر نس ی در قیمت یا هزینه واحد t سال ( در Rمنحنی عرضه )ارتفاع ناحیه 

ست. اکشش قیمتی عرضه محصول  εقیق و پیش از تحولید محصول عه ترتیب قیمت جهانی و ت 0Qو  WPشود. می

ثار کننده آنترین عامل تعییمهمجایی عه عنوا، دشواری ارزیاعی مازاداقتصادی پیش از اجرا  محاس ه پارامتر جاعه

های نهوری )افزایش کمی و کیفی عملکرد و کاهش هزیاین پارامتر اثر خالص افزایش عهرهتحقیقات است. 

 :(Alestom et al,1995)شودمیدهد که عا راعطه زیر محاس هنشا، می تولید(منتج از تحقیق را

(2) t

ttt A
YIE

CEYIE
K )1(Pr

)(1

)()(














 

ه محصول  کشش عرض εمیانگین افزایش نس ی عملکرد محصول ععد از پذیرش فناوری جدید   E(YI)در راعطه فوق 

E(C) تولید محصول پس از پذیرش فناوری جدید   تغییر نس ی در هزینهPr لکرد در تمال تحقق افزایش عماح

رای عرآورد عاشند. ععامل استهالک تحقیق می)jδ-1(نرخ پذیرش و  tAمزارع کشاورزا، پذیرنده فناوری جدید  

 ای مناسب عرآورد شوند. عاید عه شیوه (δj-1)و   E(Y)   E  E(C)  Pr  tجایی نس ی  پیشاپیش مقادیر پارامتر جاعه

(. اما 1385فناوری جدید عه شکل عذر)رقم( عا عملکرد عیشتر است)فارسی و عاقری   محصول تحقیقات عهنژادی یک

های کشاورزی  نامطمئن آمیز فعالیتمنتج از تحقیقات عهنژادی عرحسب ماهیت مخابره (YIافزایش عملکرد ارقام )

م حتمیت و ریسک این عاید عا در نظر گرفتن عدو دارای توزی  احتمال است. عناعراین مناف  تحقیقات کشاورزی 
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شده و  1سازیمقادیر احتمالی این متغیر عاید عه روش مناسب ش یه . در این شرایطافزایش عملکرد ارزیاعی شود

 ( انجام شود. 2در راعطه )  E(YI)ارزیاعی آثار عا قرار داد، این مقادیر احتمالی عه جای 

ای تا ژنتیک و اقتصاد علوم از فیزیک هسته ه اغلبکارلو است کسازی  روش مونتهای ش یهترین روشاز معمول

های تولید اعداد کارلو ابالق شود  کافی است که در آ، از شیوهکه عه یک روش عنوا، مونتکارعرد دارد. عرای این

ترین تکنیک عرای تولید سازی معمولدر این روش ش یه .(BanksJ & Karsen,2012)عاشد تصادفی استفاده شده

در واق  معکوس ( نشا، داده شده است  2که در شکل )مفهوم ت دیل معکوس . 2صادفی  ت دیل معکوس استاعداد ت

 عاشد. تاع  توزی  تجمعی یک متغیر تصادفی می

 
 سازی اعداد تصادفی عا روش ت دیل معکوس(   الگوی ش یه2شکل )

فر و یک از ص( عین R  یک عدد تصادفی)سازی یک مقدار تصادفی دارای توزی  احتمالمطاعق این شکل عرای ش یه

شود تا اعمال می   F(X)  تاع  توزی  تجمعی   تولید و سپس این مقدار عه معادله U (0,1)تاع  توزی  یکنواخت   

 کند.را عا استفاده از راعطه زیر تولید و استخراج  Rمتناظر عا  Xعدد تصادفی 

(3) )(1 RFX  

در  سازی یک متغیر عاید توزی  احتمال و پارامترهای مختلف آ، مشخص عاشند، شد عرای ش یههما، بور که عیا

شود که افزایش عملکرد ( فرض می1998( و ماتانگادورا و نورتو، )1995این تحقیق عه تاسی از آلستو، و همکارا،)

هایی در توصیف ت. توزی  مثلثی مزیتعرخوردار اس 3ارقام اصالحی منتج از تحقیقات عهنژادی از توزی  احتمال مثلثی

پذیر است. پارامترهای قاعل تفسیر از راه ای انعطافبور قاعل مالحظه ماهیت تصادفی افزایش عملکرد دارد و عه

ترین  حداکثر و میانگین انتظاری( دارد. لذا پذیرش و مح وعیت قاعل توجه میا، عرهانی )مقدار حداقل  محتمل

  (. ,2012BanksJ & Karsen)و ریسک کسب کرده است  سازیالگوسازا، ش یه
ارقام منتج از ( YI) سازی مقادیر احتمالی افزایش نس ی عملکردروش مورد استفاده در این تحقیق عرای ش یه

تحقیقات عهنژادی محصوالت مختلف  عاز تولید ماهیت تصادفی این متغیر است که دارای تاع  توزی  احتمال مثلثی و 

عا ت دیل معکوس از تاع  توزی  تجمعی آ، تولید  YIی  تجمعی معین است. عرای این منظور مقادیر احتمالی تاع  توز

                                           
1.Simulation 

2.Inverse Transformation. 
1.Traingular Probability Distribution 
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شوند تا مقادیر احتمالی پارامتر قرار داده می E(YI)( عه جای 2) شوند. سپس این مقادیر در راعطهسازی میو ش یه

اجراهای تکراری الگوی مازاد اقتصادی مقادیر  سازی شوند و عاجاعجائی منحنی عرضه محصوالت تولید و ش یه

شوند.  در سازی میتولید و ش یه YIاحتمالی نرخ عازده داخلی  شاخص کارائی و ارزش فعلی خالص مناف  متناظر عا 

(  lYIکه ع ارت از حداقل)این تحقیق پارامترهای توزی  احتمال مثلثی متغیر افزایش عملکرد ارقام اصالحی 

از نتایج تحقیقات عهنژادی در دست اجرا و مصاح ه عا عاشند ( عملکرد میmYIترین افزایش)و محتمل( hYIحداکثر)

 شوند.های مذکور تهیه میها در مراکز تحقیقات کشاورزی و مناع  ب یعی استا،محققین مجری آ،

لثی از روش حتمال مث( عا توزی  اYIسازی مقادیر احتمالی افزایش عملکرد ارقام اصالحی )مراحل مختلف ش یه

 :عاشد ت دیل معکوس عه شرح رواعط زیر می
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نتج مرقام اصالحی ایش عملکرد ا( عه ترتیب مقادیر حداکثر  حداقل و مد متغیر افزmYI و hYI   lYIدر رواعط فوق) 

ش متغیر افزای تاع  توزی  احتمال تجمعی آ، است. ق ل از اینکه مقادیر احتمالی F(YI)از تحقیقات عهنژادی و 

رانی قدار عحمسازی شوند  ضروری است تا از ت دیل معکوس تاع  توزی  احتمال تجمعی آ، تولید و ش یه عملکرد

*U  دو معادله ت دیل معکوس را در مقادیر عیشتر و کمتر از عه صورت زیر تعریف شود کهmYI کند. ک میتفکی 

(6) 
)(

)(*

lh

lm

YIYI

YIYI
U




 

A. پس از تعیین مقدار عحرانیU*  عا توجه عه مقدارU یکی از کنواخت  در دامنه صفر تا یک و دارای توزی  ی

 استفاده شود.  YIسازی مقادیر احتمالی همعادالت زیر عاید عرای ت دیل معکوس توزی  تاع  احتمال تجمعی و ش ی

B. (7) C. *UU  D. if  E. ))(( lmlhl YIYIYIYIUYIYI  

))((1 mhlhl YIYIYIYIUYIYI 

 
  If 1* UU

 
(8) 

 سازی نمود. ( را تولید و ش یهYI)توا، مقادیر احتمالی متغیر افزایش عملکرد عا این روش می

( و استهالک ε(  کشش قیمتی عرضه )Pr(  احتمال موفقیت تحقیق)tAهای نرخ پذیرش)( داده2در کارعست راعطه )

جایی منحنی عرضه عه نرخ پذیرش فناوری جدید در میا، عاشند. اندازه جاعهنیز مورد نیاز می (δj-1)تحقیق

ی شده توا، از نرخ پذیرش ارقام معرفجایی که تحلیل از نوع پیش از اجرا است  میکشاورزا، نیز عستگی دارد. از آ،

های گذشته استفاده نمود و آ، را عه نرخ پذیرش ارقام در آستانه معرفی تعمیم داد. عملکرد ارقام اصالحی در سال

های زنده و محیطی در بول زما، کامال پایدار شد، مقاومت آنها عه تنشجدید عه دالیل مختلف از جمله شکسته

های مختلف تعدیل و کاسته (  مناف  تحقیقات در سال2راعطه) در (δj-1)نیست. عناعراین عا اعمال عامل استهالک  
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عرای عملکرد این ارقام ( δj=%1شود. عر اساس تجرعیات محققا، و مروجا، کشاورزی  کاهش ساالنه یک درصد )می

 های عرضه عرآورد شده در تحقیقاتدر این تحقیق از کشششد. در پنج سال پایانی دوره پذیرش آنها در نظر گرفته

سازی پس از تعیین پارامترهای مذکور و قرار داد، متوالی مقادیر ش یهداخلی اعم از استانی و ملی استفاده گردید. 

 سازی نمود. جایی منحنی عرضه متناظر را نیز تولید و ش یههتوا، پارامتر جاع( می2در راعطه ) YIشده 

 جعات مخارجایی  ابالعر محاس ه پارامترجاعه  افزو،عرای محاس ه تغییر مازاد اقتصادی کل یک فعالیت تحقیقاتی

 عل ق ول(ایه قاساالنه تحقیق  قیمت و مقادیر تولید محصول پیش از تحقیق و نرخ تنزیل)حداقل نرخ عازگشت سرم

لند مدت عسهیالت تشوند. در این مقاله نرخ تنزیل یا حداقل نرخ عازگشت سرمایه قاعل ق ول  نرخ سود عاید تهیه 

ی های کمترخگذاری در تحقیقات عخش عمومی نردرصد درنظر گرفته شد. هر چند که عرای سرمایه 17اورزی و کش

نی و عاشد  قیمت جهاجایی که الگوی مازاد اقتصادی در شرایط اقتصاد عاز مدنظر میعاشند. از آ،نیز قاعل ق ول می

 یرند. گتحقیق مورد استفاده قرار می مقدار تولید محصوالت پیش از

نه هر رج ساالترین وظایف ارزیاعی آثار تحقیقات است. در این تحقیق مخاهای مخارج تحقیق از مشکلتهیه داده

عت ارات نیز ا وای  درآمدهای اختصاصی مراکز ای  تملک سرمایهتحقیق عهنژادی شامل سهم آ، از اعت ارات هزینه

وا، عا تها میعاشد. پس از تهیه این دادهارج ترویج میهای تحقیقاتی ملی مرت ط و مخپژوهشی تخصیصی موسسه

سازی تولید و شبیه YIی را متناظر عا مقادیر احتمال (tTSΔ ( مقادیر احتمالی مازاد اقتصادی کل)1استفاده از راعطه )

 نمود.

ز تحقیقات تغییر مازاد اقتصادی کل هر یک امقادیر احتمالی سازی ( و ش یهtCپس از محاس ه مخارج ساالنه )

ها را اندازه گیری کرد. یک معیار مرت ط عرای توا، مناف  احتمالی آ،سال  می 25تا  20عهنژادی در افق زمانی 

آ، تحقیق است.  1گذاری در یک تحقیق قاعل ق ول است  نرخ عازده داخلی و شاخص کاراییتعیین این که آیا سرمایه

شاخص کارایی هر  شود. مناف  تحقیق عراعر صفر می خالصش فعلی نرخ عازده داخلی نرخ سودی است که در آ، ارز

توا، نرخ عازده داخلی را در ( می10راعطه )تحقیق عیانگر مناف  خالص هر واحد مخارج صرف شده عرای آ، است. از 

 محاس ه کرد : tTSΔهر یک از مقادیر احتمالی 
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ده داخلی یا مناف  نرخ عاز rمخارج ساالنه تحقیقات و  tCتغییر مازاد اقتصادی یا مناف  کل و  tTSΔدر راعطه فوق 

اید ین نرخ عال عاشد  یقات کشاورزی  از نطر اقتصادی قاعل ق وگذاری در تحقکه سرمایه عالقوه تحقیق است. عرای آ،

ک یرایی هر اخص کااز حداقل نرخ عازگشت سرمایه قاعل ق ول )هزینه فرصت سرمایه( عیشتر عاشد. مقادیر احتمالی ش

 شود :( محاس ه می11از تحقیقات نیز عا استفاده از راعطه )
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حتمالی اشاخص کارایی تحقیق است. مقادیر  EIو مخارج ساالنه  tCارزش فعلی خالص مناف    VNPکه در آ، 

اعطه زیر محاس ه نیز عا استفاده از ر tTSΔ( مناف  هر تحقیق  متناظر عا مقادیر احتمالی NPVزش فعلی خالص) ار

 شود:می

(11) 
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 نتایج و بحث
ی هر مورد عررس احتمالی افزایش نس ی عملکرد ارقام اصالحی منتج از تحقیقات عهنژادیمقدار  100در این تحقیق

سازی و سپس کارلو ش یهروش مونت عه Excel و در محیط صفحه گسترده RISK@ها عا عرنامه الحاقی یک از پهنه

وضعیت ریسکی  100ا در همقادیر متناظر نرخ عازده داخلی  ارزش فعلی خالص مناف  و شاخص کارایی هر یک از آ،

ن ارایی ایکشاخص  . در جداول یک تا سه مقادیر حداقل  حداکثر و میانگین انتظاری نرخ یازده داخلی ومحاس ه شد

ازده ی  نرخ عات کشاورزشود که عنا عه ماهیت تصادفی تحقیقها مالحظه میاند. عر اساس این یافتهتحقیقات عیا، شده

ا، که یط کشاورزحتمیت در شراعدماین عاشند. یقینا از قطعیت عرخوردار نمیقیقات و شاخص کارایی این تح داخلی

  ای ترویجیهعود، فعالیتث اتی تولید(  تفاوت سطح مدیریت  ناکافیعوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوایی)عی

ر عذیرش که نرخ پ و نیز اریاعیها  فقدا، تسهیالت زیرساختی و عازهای عازاری پرنوسا،  تدارک ناکافی نهادهقیمت

منطقی  کشاورزی ها تاثیرگذار است  عیشتر خواهد عود. عناعراین استن اط قطعیت مناف  تحقیقاتهای آ،فعالیت

ر عرای مثال عدهند. یها عه خوعی ماهیت تصادفی و احتمالی مناف  تحقیقات کشاورزی را نشا، معاشد. این یافتهنمی

 زمینییبنژادی سدر استا، گلستا،  انتظار عر آ، است که نرخ عازده داخلی تحقیقات عه های جدول یکاساس داده

تصادفی مناف  در  ریال متغیر عاشد. این ماهیت 6/8تا  -59/0درصد و شاخص کارایی آ، از  2/51درصد تا  3/14از 

هفته در نریسک  شتر عر پدیدهشود. این موضوع عر توجه هر چه عیتحقیقات عهنژادی سایر محصوالت نیز مشاهده می

 کند. های کشاورزی و ضروت ارائه راهکارهای کاهش آ، داللت میفعالیت

ین میانگ خزری )استا، گلستا،(  عیشترین و کمترینهای مندرج در جدول یک  در پهنه ساحلیعر پایه یافته

ن . میانگییم استدگندم آعی و نخود  انتظاری نرخ عازده داخلی و شاخص کارایی عه ترتیب از آ، تحقیقات عهنژادی

که  ال آ،حاست ریال 9/18درصد و 4/70انتظاری نرخ عازده داخلی و شاخص کارایی تحقیقات عهنژادی گندم آعی

عازده قاعل توجه  عاشد. این نتایج عیانگرریال می -1/1درصد و 7/5این مقادیر عرای تحقیقات عهنژادی نخود دیم

یی خص کاراعدم توجیه اقتصادی تحقیقات عهنژادی نخود دیم در این پهنه است. شاتحقیقات عهنژادی گندم و 

یج این و ترو آعی در این پهنه عیانگر آ، است که هر یک ریال تخصیص اعت ار عه تحقیقتحقیقات عهنژادی گندم

 جود ریسکوا توا، نتیجه گرفت که عریال فواید اقتصادی ایجاد خواهد کرد. عناعراین می9/18محصول راه ردی

ضه آ، زایش عرهای کشاورزی  کارعست ارقام اصالح شده منتج از تحقیقات عهنژادی این محصول  موجب اففعالیت

حقیقات یر از تغکنندگا، خواهد کرد. در این پهنه عه شده و مناف  قاعل توجهی را عاید تولیدکنندگا، و مصرف

 اعل ق ولماعی قسایر محصوالت دارای مناف  اقتصادی و اجت عهنژادی نخود دیم و گندم دوروم  تحقیقات عهنژادی

 شوند. کنندگا، از کارعست نتایج این تحقیقات منتف  میتولیدکنندگا، و مصرفعاشند. عناعراین می
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 ، نرخ بازده داخلی و شاخص کارایی تحقیقات بهنژادی در پهنه دشت ساحلی خزری ) گلستان(  1جداول 

 حداکثر حداقل تحقیقات عهنژادی
میانگین 

 انتظاری
 حداکثر حداقل تحقیقات عهنژادی

میانگین 

 انتظاری

 *گندم آعی
61 76 4/70 

 نخود دیم
0 10 7/5 

11 25 9/18 11/1- 44/0- 1/1- 

 گندم دیم
9/36 2/69 1/56 

 عرنج
2/57 71 64 

38/2 23 6/10 68/6 6/13 7/9 

 گندم دوروم
0 7/24 6/14 

 سیب زمینی
3/14 2/51 6/39 

45/1- 62/0 25/0- 59/0- 6/8 94/3 

 جو آعی
6/33 43 9/37 

 کلزا
6/35 8/46 61/40 

16/2 95/4 29/3 72/0 2/9 38/5 

 جو دیم
42 55 6/49 

 سویا
42 51 48 

2/4 6/14 17/10 36/9 9/26 8/16 

 ذرت
09/0 6/18 16 

 آفتاعگردا،
6/20 5/30 04/27 

54/0- 17/0 08/0- 42/0 7/2 67/1 

 پن ه
7/22 2/41 8/33 

 
   

73/0 9/8 2/4    

 . عاشنداعداد ردیف اول و دوم مرعوط عه هر محصول  نرخ عازده داخلی و شاخص کارایی می*   

هنه پاعی در های مندرج در جدول دو نیز عه خوعی ماهیت احتمالی مناف  تحقیقات عهنژادی محصوالت زریافته

 رخ عازدهییرات ندهند. عر این اساس عیشترین و کمترین دامنه تغرقی( را نشا، میغرعی)استا، آذرعایجا، ششمال

یقات ری در تحقگذایهداخلی عه ترتیب از آ، تحقیقات عهنژادی گندم دیم و آفتاعگردا، است. عا این حال عازده سرما

رصد عوده د 17ی ل ق ول یعنعهنژادی همه محصوالت مورد عررسی این پهنه عیشتر از حداقل نرخ عازگشت سرمایه قاع

، آرتیب از تلی عه و متضمن مناف  اقتصادی و اجتماعی هستند. عیشترین و کمترین میانگین انتظاری نرخ عازده داخ

اری شاخص درصد است. میانگین انتظ 17و  5/49تحقیقات عهنژادی گندم دیم و کلزای آعی است که عه ترتیب 

تحقیقات عهنژادی  گذاری درریال و عیانگر آنست که هر یک ریال سرمایه1/0و 1/7ترتیبی این تحقیقات نیز عهیکارا

 رد.کریال مناف  اقتصادی عاید ذینفعا، تحقیقات کشاورزی خواهد  1/0ریال و کلزای آعی 1/7دیمگندم

-دهند کارعست ارقام اصالح شده منتج از تحقیقات عهنژادی پهنههای جدول سه نیز نشا، میداده

ظ های کشاورزی متضمن مناف  و عه لحاحتمیت و ریسک فعالیتک)استا، اصفها،( عا وجود عدمخشمرکزی

رصد عه ترتیب د4/17و  6/64زمینی و گلرنگ عا اقتصادی موجه خواهد عود. در این استا، تحقیقات عهنژادی سیب

کور قرار قادیر مذمامنه هنژادی در دعیشترین و کمترین نرخ عازده داخلی انتظاری را دارند. نرخ عازده سایر تحقیقات ع

 دارند.

القوه مناف   پیش از اجرایارزیاعی و  2002های این تحقیق عا نتایج فرا تحلیل آلستو، و همکارا، در سال یافته

   (Pachico,1987)تحقیقات لوعیا در عرزیل   (Patrick &Vere, 1993)تحقیقات کنترل عیماری دام در اندونزی 

حقیقات عهنژادی در فیلیپین   ت(Gotsch & Herrmann, 2000)ناورانه محصوالت زراعی چندساله تغیرات زیست ف

(Yorobe, 2006  )تحقیقات عهنژادی ان ه (Bayer et al, 2008)( تحقیقات عهنژادی قهوه  Benin & You, 2007 ) و
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ها عه مناف  تحقیقات دارد که در آ،مطاعقت  (Napasintuwong & Traxler  2009,)تحقیقات عهنژادی ان ه در تایلند 

 کشاورزی و نیز تحقیقات عهنژادی تاکید شده است.
 

 

 

 
 ، نرخ بازده داخلی و شاخص کارایی تحقیقات  بهنژادی در پهنه شمال غربی )آذربایجان شرقی( 2جدول 

 حداکثر حداقل تحقیقات عهنژادی
میانگین 

 انتظاری
 حداکثر حداقل تحقیقات عهنژادی

میانگین 

 انتظاری

 *گندم دیم
3/8 5/59 5/49 

 جو دیم
7/25 8/40 2/34 

9/2- 12 1/7 3/0 9/2 6/1 

 گندم آعی
5/31 54 5/44 

 آفتاعگردا،
2/32 4/35 4/29 

21/1 2/8 3/4 9/0 2/5 6/2 

 سیب زمینی
4/8 3/50 3/44 

 پن ه
1/19 5/29 26 

4/0- 9/4 4/2 2/0 3/2 4/1 

 نخود دیم
8/21 5/44 8/39 

 لرنگگ
3/2 3/22 18 

6/0 15 5/9 8/0- 82/0 2/0 

 جو آعی
34 3/49 3/39 

 کلزا آعی
11 22 17 

5/1 5 4/2 4/0- 6/0 1/0 

 لوعیا آعی
24 41 36 

 
   

1 4/9 8/5    

 .عاشنداعداد ردیف اول و دوم مرعوط عه هر محصول  نرخ عازده داخلی و شاخص کارایی می* 

 و شاخص کارایی تحقیقات بهنژادی در پهنه مرکزی خشک )استان اصفهان( ، نرخ بازده داخلی 3جدول

 حداکثر حداقل تحقیقات عهنزادی
میانگین 

 انتظاری
 حداکثر حداقل تحقیقات عهنزادی

میانگین 

 انتظاری

 *گندم آعی
6/58 7/69 24/63 

 سیب زمینی
9/2 5/79 6/64 

9 7/16 67/11 8/10- 2/27 5/15 

 گندم دوروم
2/18 2/30 46/26 

 آفتاعگردا، 
5/11 6/24 9/17 

1/0- 3/1 8/0 4/0- 2/1 13/0 

 جو آعی
5/52 64 59 

 عرنج
8/42 49 11/46 

4/6 8/12 7/9 6/10 2/19 7/14 

 ذرت
4/20 6/27 9/23 

 کلزا آعی
5/14 2/19 4/17 

4/0 2 08/1 2/0- 25/0 046/0 

 پن ه
1/19 5/29 06/20 

 گلرنگ
5/13 1/21 4/17 

2/0 3/2 38/1 3/0- 4/0 02/0 

 چغندرقند
7/23 8/33 6/25 

 
   

7/0 3 62/1    
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اقلیمی   هایهنهپهای این تحقیق عر اهمیت و ضرورت تامین مالی تحقیقات عهنژادی محصوالت زراعی مجموعه یافته

ز ا است.یشاورزقیقات کق ول تحگانه داللت دارد. این نتایج تاکیدی عر عازده و مناف  مث ت و قاعلکشاورزی سه

حصوالت که محصوالت مورد عررسی از محصوالت راه ردی عخش کشاورزی و اقتصاد ملی و عمدتا از مجاییآ،

ولید ت   افزایش تعه وری عوامل وعاشند  تامین نیازهای اعت اری تحقیقات آنها موجب افزایش عهرهوارداتی کشور می

 ویژه تحقیقاتها خواهد شد. عناعراین توجه ویژه عه تحقیقات کشاورزی عو عرضه داخلی و نیز کاهش واردات آنه

 ت   اقتصاد ملی خواهد شد.عهنژادی زراعی موجب رشد و توسعه عخش کشاورزی و عه

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 ب یعیع  و منا در این مقاله آثار اقتصادی تحقیقات عهنژادی محصوالت زراعی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

گرفت.  اعی قراررد ارزیهای گلستا، اصفها، و آذرعایجا، شرقی عا رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی پیش از اجرا مواستا،

یقات زی  تحقهای کشاورها عیانگر آ، است که عا وجود عدم حتمیت و ریسک نهفته در تحقیقات و فعالیتیافته

-دی می  اقتصاولید  افزایش عرضه محصوالت کشاورزی و منافوری عوامل تعهنژادی مورد عررسی متضمن رشد عهره

نوا، ها عه عهیافتین کنندگا، را عه دن ال خواهند داشت. اعاشند و از این رو افزایش مناف  تولیدکنندگا، و مصرف

صاص اختموده و نعازده اقتصادی تحقیقات عهنژادی عر اهمیت و ضرورت تامین مالی آنها تاکید شواهدی مستند از 

-یممن اینکه کند. ضپذیر میگذاری عیشتر در زمینه اصالح و معرفی ارقام زراعی جدید را توجیهاعت ارات و سرمایه

لذا . یدزی مجاب نماتحقیقات کشاورمالی پایدار ریزا، اقتصادی را عه ضرورت تامین گذارا، و عرنامهسیاستتواند 

 شود:های این تحقیق پیشنهاد میعراساس یافته

 سی توجهیورد عررهای مویژه تحقیقات عهنژادی در پهنهنس ت عه تجهیز مناع  استانی و ملی تحقیقات کشاورزی عه 

مناف   افزایش های حمایتی عرای معرفی و توسعه ارقام اصالح شده  ضمن. مسلم است که سیاستویژه م ذول گردد

رای هنژادی عحقیقات ععاتوجه عه مناف  تز ایجاد نماید. جویی ارزی نیتواند مقدار قاعل توجهی صرفهکلیت جامعه می

ناوری یشرفت فعایست جهت حفظ و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یاعد  عه منظور پجامعه  عخشی از مناع  که می

ه شود. زی کاستهای اعت اری نظام ملی تحقیقات کشاوردر تحقیقات کشاورزی هزینه گردد تا از محدودیت و چالش

استای رناسب در سازی عسترهای ممیا، توجه ویژه عه سازما، تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی و فراهمدر این 

-ملی می اقتصاد های پژوهشی آ، ضرورتی گریزناپذیر در فرایند توسعه عخش کشاورزی وانجام تام و کمال فعالیت

ین عدم کاهش ا ، و علمی عرای مدیریت وعا توجه عه عدم حتمیت مناف  تحقیقات کشاورزی  راهکارهای مدوعاشد. 

راستا  . در اینهای کشاورزی اندیشیده شود تا دستیاعی عه عیشینه مناف  ممکن شودعرداریحتمیت در سطح عهره

دارک ت حقیقات تهای منتج از های نشر و پذیرش فناوریارائه و تعمیق خدمات آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه

اند در تومی ها  ارائه تسهیالت زیرساختی و اصالح نظام عازاریاعی محصوالت کشاورزیکافی و عه موق  نهاده

  کننده عاشد. تحقیقات کشاورزی تعیینسازی عازده عیشینه
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